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          ا:  

  
            و ، أن   أ ،  ا  ا

 ... و و آ و  ا  و ا  
  

         :و  

 مي  ااء  ا اط  ي           

ا ا  ي يوا ،اار ا   را

ا   و  ا،دة ا  وات

ا درو وا ، ب وا ا رات

 ورا  ا را و .  
            

أن   و وأ ور أن  ا ، وا           

ا .او درا    وأن ،  

  
  

                                                                        و واا   
  أذ ادة                                                                                

                                            b.mebarek4@gmail.com    
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وآن  وآناا      

  ةةاا  اا  
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 رشحا موجزا. ارشح النصني القرآنيني  /1

 /للعقيدة اإلسالمية أمهية عظيمة يف حياة اإلنسان، وهو ال يستطيع االستغناء 2

 ا.عنها أو العيش بدوهن

 أ. عرف العقيدة اإلسالمية لغة واصطالحا.

 ب. أذكر أربع نقاط تبني فيها أمهية العقيدة اإلسالمية.

 وسائل القرآن الكريم يف تثبيت العقيدة اإلسالمية يف النفس البرشية. /تنوعت3

 ا.ـــأ. أذكره

 وارشحهام. ،ب. استخرج الوسيلتني الواردتني يف النصني القرآنيني

  / استخرج من كل نص ثالث فوائد.4

   



 آن اا   

ا  
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 / ارشح املفردات اآلتية:     1

 األمثال. -أقفاهلـا     -اختالفـا     -يتدبرون     -

 / لقد أشاد القرآن الكريم بالعقل ودعا إىل إعامله وعدم تعطيلـه، غري أنه مهام 2

 اتسع نطاق تفكريه فإنه ال خيرج عن نطاق املحدودية التي ُفِطر عليها.      

 بني كيف حث القرآن الكريم عىل إعامل العقل؟ أ. 

 فيم تتمثل حدود استعامل العقل؟ ب.

 ، البد من املحافظة عليه.يف احلياة تأتى للعقل أداء مهمته/ حتى ي3

 بني كيف حافظ اإلسالم عىل العقل؟ -

 إلنسان.سبحانه ل/العقل هو تلك النعمة واملنحة الربانية التي منحها 4

 يف القرآن الكريم. تهحتدث عن أمهي  -

  / استخرج ثالث فوائد من اآليات الكريمة.5

   



 وا ا ا  

آن اا  
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 ارشح املفردات اآلتية:       /1

  وال عاد. - غري باغ     -امليتة     -تطمئن     -

 / يف اآلية األوىل إشارة إىل اهتامم القرآن الكريم بالصحة.2

 قسم من أقسام الصحة أشارت اآلية؟ عرفــه. أ. إىل أي

  .ب. حيقق اإلسالم هذه الصحة بتنمية صفات أساسية يف شخصية املسلم

 ا.ــأذكره -        

 ة، وارشحها.ـجـ. أبرز بوضوح الصفة التي تضمنتها هذه اآلي

 / أشارت اآلية الثانية إىل بعض مظاهر عناية اإلسالم بصحة اإلنسان اجلسمية.3

 أبرزها بوضوح، ثم ارشحها. -

 أذكر باقي مظاهر عناية اإلسالم بصحة اإلنسان اجلسمية مما درست. -

  / استخرج من اآليتني الكريمتني مخس فوائد.4

 



 ا  

آن اا 
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 / ارشح املفردات اآلتية: 1

 ملكت أيامنكم. - اجلار اجلنب   -ويل محيم   -ادفع   -

 / أشارت اآليتان الكريمتان إىل عدة قيم قرآنية.2

 أ. بني مفهوم القيم يف القرآن الكريم.

 واملجتمع. الفردب. استخرج من اآليتني قيمتني فرديتني، ثم بني أثرها عىل 

 جـ. أذكر القيم األخرى التي تشرتك معها، مستدال لكل واحدة منها بدليل.

  / يف اآلية الثانية قيم قرآنية أخرى.3

 استخرج قيمتني خمتلفتني ثم صنفها. -

 / ال شك أن مقابلة جهالة السفهاء باإلحسان إليهم حيتاج إىل صرب عظيم.4

  موقف القرآن منه.عرف الصرب، واذكر أنواعه، ثم بني -

  / استخرج من اآليتني الكريمتني مخس فوائد.5

 

 



أ واة أا  

ا ا 
  

 
 

ُهمْ  ُقَرْيًشا َأنَّ عن عائشة ريض اهللا عنها:  ِتي املَْْخُزوِميَّةِ  اْملَْرَأةِ  َشْأنُ  َأَمهَّ  الَّ

َقْت، ُئ  َوَمنْ : َفَقاُلوا ؟^ اهللاِ َرُسوَل  ِفيَها ُيَكلِّمُ  َمنْ : َفَقاُلوا َرسَ  ُأَساَمُة، إِالَّ  َعَلْيهِ  َجيَْرتِ

َمهُ  ،^ اهللاِ  َرُسولِ  ِحبُّ   ُحُدودِ  ِمنْ  َحدٍّ  ِيف  َأَتْشَفعُ  «^:  اهللاِ َرُسوُل  َفَقاَل  ُأَساَمُة، َفَكلَّ

َا « :َفَقاَل  َفاْخَتَطَب، َقامَ  ُثمَّ  » اهللاِ؟ َام  النَّاُس، َأهيُّ ُمْ  َقْبَلُكمْ  الَِّذينَ  َأْهَلَك  إِنَّ  إَِذا َكاُنوا َأهنَّ

َق  يُف  فِيِهمِ  َرسَ ِ َق  َوإَِذا َتَرُكوُه، الرشَّ ِعيُف  فِيِهمِ  َرسَ ، َعَلْيهِ  َأَقاُموا الضَّ دَّ  َلوْ  اهللاِ َواْيمُ  اْحلَ

دٍ  بِنَْت  َفاطَِمةَ  َأنَّ  َقْت  ُحمَمَّ   ..متفق عليهمتفق عليه    » َيَدَها َلَقَطْعُت  َرسَ
 

 
 

 احلديث. ةراوي ة/ عرف بالصحابي1

  ./ ارشح احلديث رشحا موجزا2

 / من القيم العظيمة التي سعى اإلسالم إىل حتقيقها يف حياة الناس العدالة 3

 اإلجتامعية واملساواة أمام القانون.       

 .عرف املساواة لغة واصطالحا -

 ملجتمع.ااذكر أربعة من آثارها يف متاسك  -

 تعد الشفاعة يف احلدود معول هدم للمجتمع، تسهم بشكل كبري يف هالكه./ 4

 أ. عرف الشفاعة يف احلدود لغة واصطالحا.

 ب. بني حكمهـا الرشعي ودليلـه.

 جـ. أذكر مخسة من آثارها السلبية.

 / يف احلديث بيان حلد من احلدود الرشعية.5

 أذكره، مستخرجا دليله من نص احلديث. -

 اية رشع؟بني ألي غ -

  ./ استخرج من احلديث مخس فوائد6



 ا  جموا ا  

ا و 
  

 
 َفَيْأِيتَ  هُ ـلَ بْ َح  َأَحُدُكمْ  َيْأُخَذ  َألَنْ  «قـال:  ^أن الرسول  عن الزبري بن العوام 

بَ   َأنْ  ِمنْ  َلهُ  َخْريٌ  بِثََمنَِها َفَيْستَْغنِيَ  اـَفَيبِيَعهَ  َظْهِرهِ  َعَىل  َحَطٍب  ِمنْ  بُِحْزَمةٍ  َفَيِجيءَ  َل ــاْجلَ

  .رواه البخاريرواه البخاري » َمنَُعوهُ  َأوْ  َأْعَطْوهُ  النَّاَس  َيْسَأَل 
  

 
 

  ../ عرف بالصحايب راوي احلديث1

 منعوه. -يسأل الناس      - فيستغني      - / ارشح املفردات اآلتية:      2

 / هذا احلديث يبني حرص اإلسالم الكبري عىل حترير اإلنسان من ذل احلاجة 3

 ومتاعب الفقر، من خالل دعوته إىل العمل.       

 أ. عرف العمل لغة واصطالحا.

 ب. بني حكمه ودليله من القرآن الكريم.

 ، ممثال هلا بأمثلة توضحها.هــجماالتأذكر جـ. 

 نصوص الرشيعة اإلسالمية الكثرية جيد أن اإلسالم يرفض كل يف أمل ـ/ إن املت4

 كثرية ة ــذه الظاهرة من آثار سلبيـا هلـــك إال ملاة، وما ذــالرفض ظاهرة البطال      

 واملجتمع. عىل الفردوخطرية       

 ة لغة واصطالحا.ــأ. عرف البطال

 ب. أذكر أربعة من آثارها السلبية.

  ،ُمْفظِعٍ  ُغْرمٍ  لِِذى َأوْ  ،ُمْدِقعٍ  َفْقرٍ  لِِذى :لَِثَالَثةٍ  إِالَّ  لُّ َحتِ  الَ  املَْْسَأَلةَ  إِنَّ  «^: / قال 5

 رواه أبو داود. » ُموِجعٍ  َدمٍ  لِِذى َأوْ       

 أ. بني من خالل هذا احلديث الرشيف حكم التسول.

 احلاالت التي جيوز فيها سؤال الناس. أيضابني من خالل هذا احلديث ب. 

  فوائد. مخس/ استخرج من احلديث 6



و  

ا  
  

 
 

ُسوَل  َرَة َعْن َأِيب ُهَريْ  ْنَسانُ  اَت ـمَ  إَِذا  «اَل: قَ  ^َأنَّ الرَّ  إِالَّ  هُ ـَعَملُ َعنْـُه  اْنَقَطعَ  اْإلِ

  رواه مسلم وغريه.رواه مسلم وغريه.  »  َلهُ  َيْدُعو َصالٍِح  َوَلدٍ  َأوْ  بِِه، ُينَْتَفعُ  مٍ لْ عِ  َأوْ  َجاِرَيٍة، ِمْن َصَدَقةٍ : ـةٍ َثَالثَ  ِمنْ 

  

 
 / عرف بالصحايب راوي احلديث.1

    / ارشح العبارات اآلتية:2

 .َلهُ  َيْدُعو َصالٍِح  دٍ ـَولَ  -  بِهِ  ُيْنَتَفعُ  لمع -   َجاِرَيةٍ  َصَدَقةٍ  -

 / شكل الوقف أحد العنارص األساسية يف تكوين املجتمع اإلسالمي وتنميته.3

 عرف الوقف لغة واصطالحا.أ. 

  ب. بني حكمه ودليله من القرآن الكريم والسنة النبوية.

 / للوقف يف األمة فوائد جليلـة وآثـار عظيمة، ويف شتى ميادين احلياة، ولذلك 4

 اهتم به املسلمون اهتامما كبريا واعتنوا به عناية بالغة دامت قرونا عديدة.      

 اإلقتصادي.أ. بني مردود الوقف 

 ب. اذكر بعض آثاره ومنافعه عىل الفرد واملجتمع.

  / استخرج من احلديث مخس فوائد.5
  
  

   



   ^ ت ال

   اء ء

 

 
 

 َىل ـــعَ  َوُهوَ  اــَعنُْهمَ  اهللاَُّ َرِيضَ  َبِشريٍ  ْبنَ  انَ ـــالنُّْعمَ  َسِمْعُت  :اَل ـــقَ  اِمرٍ ــعَ  َعنْ 

 ُتْشِهدَ  َحتَّى َأْرَىض  َال  :ةَ ــَرَواَح  بِنُْت  َعْمَرةُ  َفَقاَلْت  ،َعطِيَّةً  َأِيب  اِين ــَأْعطَ  :َيُقوُل  املِْنَْربِ 

 بِنِْت  َرةَ ـَعمْ  ِمنْ  يـــاْبنِ  َأْعَطْيُت  يـإِنِّ  :اَل ـــَفقَ  ،^ اهللاَِّ َرُسوَل  ىــَفَأتَ  ،^ اهللاَِّ وَل ـَرُس 

 َوَلِدكَ  َسائِرَ  َأْعَطْيَت  «: اَل ـــقَ  ،اهللاَِّ َرُسوَل  اــيَ  َدكَ ـُأْشهِ  َأنْ  يـَفَأَمَرْتنِ  ةً ـــَعطِيَّ  ةَ ـــَرَواَح 

 َفَرَجعَ  :اَل ـــقَ ، » مْ ـَأْوَالِدكُ  َبْنيَ  واـَواْعِدلُ  اهللاََّ َفاتَُّقوا «: اَل ـــقَ ، َال  :اَل ــقَ ، » ؟َذاـهَ  ِمْثَل 

يَّتَ  َفَردَّ 
  رواه البخاريرواه البخاري  .هُ ـَعطِ

 

 
 

  / عرف بالصحايب راوي احلديث.1

  / صغ قصة احلديث بأسلوبك اخلاص.2

 البنه؟  عىل عطية البشري  ^/ ملاذا مل يشهد النبي 3

 بني حكم العدل بني األبناء، مع الدليل. /4

 أذكر مخسة خماطر يف التفريق بينهم./5

 بأبنائهم./ يف احلديث إشارة إىل بعض صور رمحة اآلباء ورفقهم 6

 أبرزها، مبينا أثرها عىل نفوسهم. -

  / ما املطلوب من اآلباء جتاه أبنائهم حلاميتهم من الفساد واالنحراف؟7

  ستخرجها، ثم صنفها.إ/ يف احلديث قيم قرآنية عديدة. 8

  / ما هي القيمة القرآنية البارزة يف احلديث؟/ ما هي القيمة القرآنية البارزة يف احلديث؟9

 / استخرج من احلديث أربع فوائد.10
  
  
  

   



  أ ان وادات  اب 

اف واا  

  
 .» إن اهللا يزع بالسلطان ماال يزع بالقرآن «قال:  / عن عمر بن اخلطاب 1

 أ. عرف اجلريمة لغة واصطالحا.

 ب. أذكر أنواع العقوبات يف الرشيعة اإلسالمية، ثم عرفها، ومثل هلا.

 جـ. بني الفرق بينها.

 ترشيعها؟د. ما احلكمة من 

 / لإليامن والعبادات أثر كبري يف مكافحة اإلنحراف واجلريمة.2

 ا يف مكافحة ظاهرة االنحراف واإلجرام.، وأثرمهامبني مفهومه -
  
  
  
  

  ا وات 

ا وا  
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 الصالة / بينت اآلية الكريمة أن الدين الذي جاء به مجيع األنبياء والرسل عليهم 1

  ..السالم واحدو       

 أ. ما هو؟

 ب. عرفه لغة واصطالحا.

 جـ. أذكر أدلة أخرى من القرآن الكريم تبني ذلك.



 تدعو إىل التوحيد، لكنها فقدت/ اليهودية والنرصانية يف أصلها ديانات ساموية 2

 أصوهلا وغريت وبدلت وحرفت، حتى أضحت ديانـات وثنيـة.      

 أ. عرف كال من الديانتني اليهودية والنرصانية.

 املعتمدة اليوم؟ اب. ما هي أهم كتبه

 املحرفة. اجـ. أذكر أهم عقائده

  / ما عالقة اإلسالم هبذه الديانات؟3

  اآلية الكريمة./ استخرج ثالث فوائد من 4
  
  
  

 در ا   

ا  

  
  ./ يف الرشيعة اإلسالمية مصادر يعتمد عليها املجتهد الستنباط األحكام1

 أ. ما املقصود بمصادر الترشيع؟

 ة التي درست.ـب. أذكر املصادر الثالث

  ة واصطالحا، وبني دليل حجيته، ثم اذكرـجـ. عرف مصدرا واحدا منها لغ

 وضحه.تة ـة أمثلـثالثله        

  / قسم العلامء اإلمجاع إىل قسمني.2

 أ. أذكرمها وعرفهام.

 ب. بني حكم كل قسم منهام.

  / يقوم القياس السوي عىل أربعة أركان.3

 أ. أذكرها، ثم بني رشوط كل ركن منها.

 ب. ما الفرق بني اإلمجاع والقياس؟

  املرسلة؟ / ما هي الرشوط التي وضعها العلامء للعمل باملصلحة4

  / أذكر أمثلة أخرى عن هذه املصادر غري ما درست.5
  



  ق امن  ل

وا وا ت اا  
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    خملوق مكرم ومفضل.دلت اآلية الكريمة عىل أن اإلنسان  /1

 بني عالقة هذا التكريم بحقوقه. -

 عرف حقوق اإلنسان لغة واصطالحا. /2

 قال الفيلسوف اإلنجليزي توينبي: لقد جاء اإلسالم بمبدأ ال إكراه يف الدين /3

 من زمن بعيد ومل نقبلها نحن هنا يف بريطانيا إال يف وقت متأخر جدا.      

 مبدأ حرية اإلعتقاد يف اإلسالم.إرشح هذا القول مبينا  -

 من خالل قراءتك لنص خطبة حجة الوداع. /4

 استخلص أهم حقوق اإلنسان التي تضمنتها، وارشحها. -

 من احلقوق التي كفلها اإلسالم لإلنسان حق التنقل يف أرض اهللا الواسعة. /5

 ما الغاية من ترشيع هذا احلق؟ -

 احلق يف األمن.من حقوق اإلنسان يف اإلسالم أيضا  /6

 أذكر بعض الترشيعات اإلسالمية التي جاءت للمحافظة عليه. -

 بني أمهيته يف استقرار املجتمعات وازدهارها. -
  

   



  ال وواق 

ا   

  
أعز اإلسالم اخلدم والعامل ورعاهم وكرمهم، واعرتف بحقوقهم ألول مرة     

الرشائع القديمة معناه الرق والتبعية، ويف يف التاريخ بعد أن كان العمل يف بعض 

البعض اآلخر معناه املذلة واهلوان، قاصدا بذلك إقامة العدالة االجتامعية، وتوفري 

 احلياة الكريمة هلم.

    / بني نظرة اإلسالم إىل العمل، مستدال عىل ما تقول.1

  ؟/ ما هي أهم واجبات العامل يف اإلسالم2

  ه؟ــنحو عاملما هي واجبات رب العمل / 3

 / من احلقوق التي أقرها اإلسالم للعامل وسبق يف ذلك الترشيعات احلديثة 4

 ة.ــحق الرتقي      

 إرشح هذا احلق، مبينا معيار الرتقية يف اإلسالم. -
  

   



 ت اا  

و ا   
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  / ورد يف النص أساس من أسس عالقة املسلمني بغريهم.1

 .استخرجه، وبني رشطه -

 اذكر بقية األسس مما درست. -

  /أشارت اآليتان الكريمتان إىل واجبات غري املسلمني.2

 أذكر أربعة من واجباهتم. -

 / ما هي أهم املبادئ واملفاهيم التي تزيح عن املسلم النفور والغضب والضيق 3

 بغري املسلمني مع اعتقاده بكفرهم.       

 : فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، - رمحه اهللا- / قال اإلمام القرايف 4

 ، وذمة دين اإلسالم.^فقد ضيع ذمة اهللا، وذمة رسوله        

 حلل هذه العبارة موضحا أنواع احلامية التي وفرها اإلسالم لغري املسلمني. -

 أذكر باقي حقوق غري املسلمني يف بلد اإلسالم. -

  / استخرج من النص ثالث فوائد.5
  

   



 :ت اا  

ا -ا -ا  

  

 يعد النسب أحد املقاصد الرضوريـة التي اعتنى هبا اإلسالم عنايـة بالغة.    

  .، وطرق إثباته/ عرف النسب لغة واصطالحا، ثم اذكر أسبابه1

    ما املقصود بالبصمة الوراثية؟ /2

 وهل تعترب دليال من أدلة إثبات النسب؟  -

 اعتامدها؟ومتى يتم  -

  / من عادات اجلاهلية ونظمها التي جاء اإلسالم بإبطاهلا وحتريمها، نظام التبني.3

 أ. عرفــه، ثم بني أسباب ودوافع من يفعله ويلجأ إليه.

 ذكر أدلة حتريمه من الكتاب والسنة. أب. 

 جـ. أذكر ثالث حكم ترشيعية لتحريمه.

 د. ما البديل الرشعي له؟

  ي وضعها اإلسالم لألطفال جمهويل النسب؟/ ما هي احللول الت4

 / عرف الكفالة لغة واصطالحا، ثم بني حكمها ودليلها واحلكمة من ترشيعها.5
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M َا َها إَىل َمْن اْئَتَمنَُه َعَلْيَها .. وأْعَراَضُكمْ  َوأْمَواَلُكمْ  ِدماَءُكمْ  إنَّ  ،النَّاُس  َأهيُّ  .L َفلُِيَؤدِّ

M  َيَّةِ  َأْمرِ  ِمنْ  ءٍ َيش  ُكلَّ  إِنَّ  َأال
اِهلِ َت  اْجلَ  .L َفاْحَذُروُه َعَىل ِدينُِكمْ  .. َمْوُضوعٌ  يَّ َقَدمَ  َحتْ

M  ا َ  Lبِاملَْْعُروِف  َوُكْسَوُهتُنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َفَعَلْيُكمْ  َأَطْعنَُكمْ  َفإِنْ  ..النَِّساءِ  ِيف  اهللاََّ اتَُّقوا النَّاُس، َأهيُّ

M   لَِعَرِيبٍّ َفْضَل َعَىل َعَجِميٍّ إِالَّ بِالتَّْقَوى. َوَلْيَس .َتَعلَُّمنَّ َأنَّ ُكلَّ ُمْسلٍِم َأٌخ لِْلُمْسلِِم L. 

 

 
 

  واملكاين./ ضع اخلطبة يف إطارها الزماين 1

    /إرشح هذا البند من خطبة حجة الوداع رشحا موجزا.2

    / ما هي أهم القضايا التي تناوهلا هذا البند.3

  قد اقرتبت. ^/ فهم بعض الصحابة من اخلطبة أن األيام األخرية للرسول 4

 ما الذي يشري يف النص إىل ذلك. -

    حقني من حقوق اإلنسان.إىل / يف البند األول إشارة 5

  .استخرجهام وارشحهام -

 اذكر بقية احلقوق التي درست. -

  / يف اخلطبة بيان حلكم الربا.6

 ما هو؟ وما دليله من نص اخلطبة؟ -

 ؟يف هذه اخلطبة ^ما نوع الربا الذي حتدث عنه الرسول  -

 / يف نص اخلطبة دليل عىل أن اإلسالم أوىل املرأة اهتامما بالغا مل يشهد التاريخ له 7

 وضح ذلك. مثيال...       

 تقرر كرامة املرأة اإلنسانية وتوجبألفاظ من نص اخلطبة  ثالثة/ استخرج 8

  يف اإلسالم. هاحقوقوأخرى تقرر بعض  حفظها وصيانتها،       



  مخسة أحكام رشعية./ استخرج من نص اخلطبة 9

 فوائد وإرشادات من أحكام و/ كن ذا مهة عالية واستخرج ما تستطيعه من 10

  العظيمة وبأسلوبك اخلاص.  هذه اخلطبة        

  

ا   

  و اة
  

 
 

M يَّةِ  َوإنَّ ِرَبا
اِهلِ  َوَال  َتْظلُِمونَ  َال  َأْمَوالُِكْم، ُرُءوُس  َلُكمْ  َوَلكِنْ ، َمْوُضوعٌ  اْجلَ

ي الِرَبا  هِ بِ  أُ َد بْ ا أَ بً رِ  َل وَّ َوإِنَّ أَ  ،ِرَبا َال  َأنَّهُ  اهللاَُّ َقَىض  ،ُتْظَلُمونَ  َعبَّاِس ْبِن َعْبِد َعمِّ

 .Lاملُْطَّلِِب 
 

 
 

  .واصطالحا/ عرف الربا لغة 1

  اإلسالم./دل احلديث عىل حرمة الربا يف 2

 اذكر أدلة حتريمه من الكتاب والسنة. -

 ما هي مراحل حتريمه؟ -

  .أذكر نوعي الربا، مع تعريف كل نوع/ 3

  بني الفرق بينهام./ 4

  / ما نوع الربا الذي ورد ذكره يف هذه اخلطبة؟5

  / ما هي األموال التي جيري فيها الربا؟6

  / اذكر خالصة تبني فيها علة الربا.7

  القواعد التي وضعها اإلسالم الستبعاد املعامالت الربوية./ ما هي 8

 / أذكر ثالثة أمثلة عن املعامالت الربوية، مبينا سبب وقوع الربا فيها. 9

  



 ت اا   

  اة
  

لقد أباحت الرشيعة اإلسالمية أنواعا من املعامالت املالية سدا حلاجة الناس،     

 للحرج عنهم.وحتقيقا ملنفعتهم، ورفعا 

  / أذكر املعامالت املالية اجلائزة التي درست.1

  /عرف واحدا منها لغة واصطالحا، ثم اذكر:2

 دليل مرشوعيته. -

 حكمته الترشيعية. -

 رشوط صحته. -

 يوضحه. مثاال -

  / صنف هذه البيوع حتت النوع الذي تندرج حتته.3

 مليون سنتيم  140مليون سنتيم إذا كان الدفع حاال، و بـ:  120بيع سيارة بـ:  -

 شهرا. 40إذا كان الدفع جمزء عىل     

 دوالر أمريكي. 100ألف  دينار جزائري بـ:  11بيع  -

 كران القيمتني تذ دج، كل من 500دج، وزيادة  2000بيع ثوب برأس ماله:  -

 يف العقد.    

 وإىل أي نوع من أنواع البيوع  واملواضعة واملرابحة؟/ ما الفرق بني بيع التولية 4

 تنتمي؟      
  

   



 ا  

ا ا  

  
  / عرف الرشكة لغة واصطالحا.1

  / بني حكم الرشكة ودليلها.2

  / ما احلكمة الترشيعية للرشكة؟3

  ../ أرسم خمططا توضح فيه خمتلف أقسام الرشكة يف اإلسالم4

 / أعطى رجل لصاحبه ماال ليتجر له به لقاء جزء معلوم من الربح، وبعد مدة 5

 تعرض التاجر خلسارة.      

 .أذكر نوع الرشكة يف هذا املثال -

 بني كيف ينبغي إهناء العقد بينهام؟ -

 .باطل/ من خالل دراستك ألقسام الرشكة عرفت أن أحد أقسامها 6

 ملاذا أبطلته الرشيعة اإلسالمية.ما هو هذا القسم؟ عرفه، ثم بني  -
   



  

  
  

  

  أ ان 
ردة ا  

 :2008  :إ  
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ا  
 ا ا 

  

  

ا ي ام  
  ا ج ازاري

  
  إاد:

مرك ا    
  أذ ا امي

  

 ر أ  
 


